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Onze legendarische  
maaikwaliteit is standaard

Jacobsen heeft bijna een eeuw ervaring met het 

ontwerpen, produceren en leveren van golfbaan- 

onderhoudsmachines. Deze focus heeft ervoor gezorgd 

dat elke Jacobsen machine de legendarische maaikwaliteit 

levert waar Jacobsen om bekend staat. We zijn gedreven 

om onze klanten op een consistente en kostenbewuste 

wijze perfect onderhouden golfbanen te laten presenteren 

met een gezonde en duurzame grasmat.

www.ransomesjacobsen.com
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Iedereen bij Jacobsen®, van ontwerpers en productiemedewerkers tot ons dealernetwerk, 
gelooft dat kwaliteit op de eerste plaats komt. Wij streven ernaar machines te produceren 
die de klus klaren vanaf het moment van levering op de golfbaan en zoeken continu naar 
manieren om onze klanten nog betere service te verlenen: voor, tijdens en na de verkoop.

lOkale dealer suppOrt

Jacobsen’s wereldwijde netwerk van distributeurs en dealers staat voor u klaar voor het 
beste advies, technische ondersteuning en onderdelenleveranties. De fabrieksgetrainde 
monteurs zorgen ervoor dat uw machines perfect functioneren. Hun productkennis 
wordt continu op peil gehouden door Jacobsen om ervoor te zorgen dat zij u met de 
meest recente technieken en informatie kunnen bijstaan. Het product support team 
van Jacobsen is daarbij als extra ondersteuning voorhanden om ons dealernetwerk te 
ondersteunen. U vindt uw locale dealer op www.pols.nl/golf.com

JacObsen Originele Onderdelen

Als het om vervangingsonderdelen gaat leveren Jacobsen's Originele Onderdelen de 
beste prestaties en het beste resultaat. Alleen Jacobsen Originele Onderdelen, waaronder 
onze Classic XP™ snijcilinders en ondermessen, GreensCare™ biologisch afbreekbare 
olie, MAGKnife™ en DuraTines™ helpen u een perfect onderhouden gezonde grasmat te 
presenteren. Meer informatie en alle onderdelenboeken zijn 24 uur per dag te vinden op 
www.ransomesjacobsen.com.

state-Of-the-art Onderdelen distributie centrum

Als u een onderdeel nodig heeft dient u dit snel in huis te hebben. Ons 
onderdelensysteem is hierop ingesteld. Elke Jacobsen distributeur slaat een groot aantal 
onderdelen op om u te ondersteunen. Als een onderdeel echter niet direct voorradig 
is, kan Jacobsen dit direct vanaf haar distributiecentrum de volgende dag leveren. Onze 
voorraad omvat meer dan 45.000 verschillende onderdelen.

cutting edge training

Om uw investering perfect te laten renderen is het Cutting Edge trainingsprogramma 
beschikbaar. Dit programma helpt uw greenkeepers en monteurs uw Jacobsen producten 
beter te bedienen en te onderhouden. Via een combinatie van theoretische en hands-
on trainingen zijn wij via Cutting Edge in staat uw producten probleemloos te laten 
functioneren.

Jacobsen®
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mOdellen

eclipse®2 118 hybride Of accu

eclipse®2 118f hybride Of accu

eclipse®2 122 hybride Of accu

eclipse®2 122f hybride Of accu

eclipse®2 126 hybride Of accu

eigenschappen

• 45, 55 en 66 cm maaibreedte

• accu of Hybride krachtbron

• floating of vaste maaiunit

• instelbare snijfrequentie

• incommand™ bedieningssysteem

innOvatieve prOgrammeerbeerbare precisie, de JacObsen eclipse®2 serie geeft 
perfecte cOntrOle vOOr betere resultaten.

maaikwaliteit
• De gepantenteerde echt vrij pendelende maaiunit 

voorzien van Classic XPTM snijcilinder leveren Jacobsen’s 
legendarische maaikwaliteit. 

prOductiviteit
• levert de hoogst mogelijke productiviteit met een 

maaisnelheid van maximaal 6.1 km/h en behoudt de 
hoogste maaifrequentie.

cOntrOle
• Via een met Password beveiligd menu kunt u onder andere 

de maaifrequentie en snelheid instellen om de Eclipse 2 
optimaal onder uw omstandigheden te laten presteren.

Jacobsen®  
 EclipsE® 2 sERIE

EclipsE®2 122F 

EclipsE®2 118 Accu 

EclipsE®2 118F 
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grEEns King®  
 500 sERIE

beprOefde prOductiviteit, elke dag Opnieuw
• Drie maaibreedtes: 45, 55, en 66 cm, kies uw productiviteit.

• Betrouwbare, stille en zuinige Honda® motoren.

simpel Ontwerp
• InCommand™ Bedieningssysteem met gebruiksvriendelijke snelheidregeling

• Precisie gebalanceerd voor perfect rechte maaibanen.

• stil en sterke snaaraandrijving.

• Centrifugaalkoppeling voor soepele en stille inschakeling.

eigenschappen

• 45, 55 en 66 cm maaibreedte

• stille snaaraandrijving

• incommand™ bedieningssysteem

mOdellen

greens king 518

greens king 522

greens king 526

intuïtief OntwOrpen vOOr Optimale prOductiviteit.

pgmTM 22

veelziJdig, efficiënt Ontwerp
• 55 cm maaibreedte voor een goede balans tussen productiviteit 

en bodemvolging.

• InCommand™ Bedieningssysteem met gebruiksvriendelijke 
snelheidregeling.

• Duurzame ketting en tandwielaandrijving.

's werelds lichtste maaier
• sterke en lichte aluminium constructie.

• Perfect inzetbaar op kwetsbare greens.

• Eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

eigenschappen

• 55 cm maaibreedte

• Kettingaandrijving

• incommand™ bedieningssysteem

lichtgewicht, eenvOudige en betrOuwbare greenmaaier 
met JacObsen’s legendarische maaikwaliteit.

6
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eigenschappen

• 1.6 m maaibreedte

• Geen hydraulisch systeem

• Programmeerbare  snijfrequentie

• sterk gereduceerd brandstofverbruik

geen hydrauliekOlie en meer cOntrOle geeft betere, 
duurzamere resultaten met lagere kOsten. 

Jacobsen® 
 EclipsE® 322

meer cOntrOle, betere resultaten
• De enige 100% hydrauliekvrije greenmaaier. Volledig 

elektrisch rijden, heffen/zakken, maaien en sturen.

• De enige greenmaaier waarvan de snijfrequentie kan 
worden ingesteld om perfect te functioneren onder uw 
omstandigheden voor perfecte resultaten.

• Individueel inschakelbare maaiunits maken variabele 
maaipatronen mogelijk.

• Ergonomisch ontworpen bedieningsplatform met 
uitzwenkbare middelste unit, automatische parkeerrem en 
comfortabele Grammer stoel.

lagere gebruikskOsten
• simpele diagnose en uitzwenkbare middelste unit maken de  

Eclipse eenvoudig te onderhouden.

• Geen hydraulische componenten om te onderhouden.

• Efficiënte electrische aandrijving bespaart gemiddeld 340 liter 
brandstof en 35 liter afgewerkte olie per jaar.

• Geen kans op lekkage betekent geen kans op bodemschade.

• Onderhoudsvrije, automatisch inschakelende parkeerrem 
verhoogt de veiligheid.

duurzame resultaten
• Drie krachtige modellen met accu, benzinehybride 

of dieselhybride krachtbron elimineren of besparen 
tot 50% brandstof.

• Eliminatie van afgewerkte olie en de kans op 
aantasting van bodem en waterleven als gevolg van 
lekkage.

• sterk verminderde uitstoot.

mOdellen

eclipse® 322 accu

eclipse® 322 benzinehybride

eclipse® 322 dieselhybride

eclipse® 322 3wd
www.ransomesjacobsen.com
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beprOefde driedelige greenmaaier met een   
simpel Ontwerp prOduceert perfecte greens.

grEEns King® iv

eigenschappen

• 11,9 of 13 kW (16 of 18 pk) benzine of 13 kW (17.7 pk) 
dieselmotor

• 160 cm maaibreedte

• classic XP™ maaiunits

mOdellen

gp400 diesel

gp400 benzine 

superieure ergOnOmische en technische eigenschappen  
vOldOet aan de eis van uw greenkeeper en mOnteur.

verbeterd Ontwerp, cOmfOrtabele bediening

• Ergonomisch ontworpen dashboard met joystick bediend heffen en zakken. 

• Opnieuw ontworpen brandstoftank voor eenvoudig aftanken. Inclusief 
opbergplek voor kleding.

• nieuwe handbediende parkeerrem voor verbeterde veiligheid.

• Exclusieve uitzwenkbare middelste unit voor eenvoudig reinigen en 
wisselen van de maaiunits.

• Verbeterd hydraulisch systeem met minder componenten en vereenvoudigd 
onderhoud.

• Vrij pendelende en vrij sturende maaiunits volgen de contouren van de 
meest veeleisende greens en tees.

• Classic XP™ snijcilinders en een compleet Greens Management system 
maken de GP400 veelzijdig inzetbaar.

gp400

veelziJdig in gebruik
• Betrouwbaar veelzijdig ontwerp maakt deze machine de perfecte investering.

• Vrij pendelende en vrij sturende maaiunits volgen de contouren van de meest 
veeleisende greens en tees.

• Op- en afstappen aan beide zijden van het bedieningsplatform.

• Compleet Greens Management systeem: Classic XP™ maaiunits,  
verticaal maaiers, spikers, borstels, greens rollers en Turf Groomer®.

• Backlapsysteem standaard.

mOdellen

greens king iv benzine

greens king iv plus diesel

greens king iv plus benzine

eigenschappen

• 17.7 pk briggs & stratton® 
benzine of Kubota® diesel 
motor

• 1.6m maaibreedte

• 13 km/uur transportsnelheid

• 3WD kit beschikbaar



betrOuwbare en sterke fairwaymaaier met 
een Ongekend hOge prOductiviteit.

fairway 305

eigenschappen

• 34.7 kW (46.5 pk) turbodieselmotor

• 2.94 m maaibreedte

• continu 4-wielaandrijving

• cabine optioneel leverbaar

lichtgewicht fairwaymaaier met superieure 
tractie en perfect maaibeeld

sterk, prOductief en degeliJk

• Constante vierwielaandrijving geeft superieure tractie en 
minimaliseert zodebeschadiging.

• Mogelijkheid om eenvoudig om te schakelen tussen voorlossen 
of achterlossen van het gemaaide gras.

• Productieve 2.49 m maaibreedte maakt het mogelijk uw 
fairways snel en efficiënt te maaien.

• Hoog bedieningscomfort door de standaard gemonteerde 
Grammer geveerde stoel voorzien van gewichtsinstelling, 
verstelbare rugleuning en hoofdsteun.

• servo bediende hydrostatische aandrijving vraagt minimale 
pedaaldruk en heeft een laag geluidsniveau.

fairway 250

grOOtste prOductiviteit, perfecte maaikwaliteit
• Bredere 66 cm maaiunits resulteren in een verhoogde productiviteit 

en laten zich zonder gereedschap afstellen.

• Ruim bemeten koelsysteem en een nieuw ontworpen motorkap 
zorgen voor een perfecte koeling onder alle omstandigheden.

• Continu 4-wielaangedreven voor superieure tractie en minimale 
belasting van de grasmat.

• Hoog bedieningscomfort door de standaard gemonteerde 
Grammer geveerde stoel voorzien van gewichtsinstelling, 
verstelbare rugleuning en hoofdsteun.

• Perfecte verhouding tussen gewicht en productiviteit.

eigenschappen

• 25 kW (33 pk) dieselmotor

• instelbare gewichtsoverdracht

• 2.54 m maaibreedte

• Volledig pendelende en sturende 
maaiunits

•  cabine optioneel leverbaar

Jacobsen®
9
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eigenschappen

•  34.7 kW (46.5 pk) turbodieselmotor

•  4.0 m maaibreedte

• onafhankelijk bedienbare buitenste 
maaiunits voor veelzijdige inzet.

• Hoge productiviteit en perfect 
maaibeeld

uitermate prOductieve 7-delige fairwaymaaier zOrgt ervOOr dat uw fairways in de 
kOrtst mOgeliJke tiJd gemaaid wOrden met een perfect maaibeeld.

fairway 405

eenvOudig en veilig te bedienen
• In de armleuning geïntegreerde bediening voor heffen en 

zakken.

• Individueel opklapbare buitenste units voor veelzijdige 
inzet en veilig transport door de baan.

• Met een maaibreedte van 4 meter de meest productieve 
fairwaymaaier op de markt.

• Instelbare bodemdruk van de maaiunits voor perfecte 
inzetbaarheid onder alle omstandigheden.

10



veelziJdig tOepasbare lichtgewicht fairwaymaaier die u in 
staat stelt uw gezOnde grasmat perfect te OnderhOuden.

grOtere prOductiviteit
• 's werelds lichtste fairwaymaaier geeft minder verdichting. Te 

gebruiken onder stressvolle grascondities. 

• Gepatenteerd verticaal hefarm mechanisme laat de units 
ondulaties perfect volgen.

• superieure maaikwaliteit door toepassing van slechts 18 inch (45 
cm) brede Jacobsen Classic XP™ maaiunits.

•  Wendbaar en veelzijdig inzetbaar voor het maaien en 
verticuteren van fairways, tees, voorgreens en sportvelden.

• standaard FlashAttach® snelwisselssysteem voor de maaiunits.

eigenschappen

• 24.8 pk diesel of 33 pk turbodieselmotor

• 2.08 m maaibreedte

• 2WD, 4WD of 4WD Turbo

• optioneel Turf Groomer® systeem

• classic XP™ maaiunits

Jacobsen®
  

 slf-1880TM

prOductieve 7-delige fairwaymaaier met het 
van JacObsen bekende superieure maaibeeld.

prOductief en cOmfOrtabel
• 178 mm (7") diameter fairwayunits geven een perfecte 

capaciteit en grasspreiding onder de meest veeleisende 
omstandigheden.

• 7-units geven een 3.53 m maaibreedte.

• Intuïtieve joystickbediening voor heffen en zakken.

• FlashAttach® montagesysteem van de maaiunits voor 
eenvoudige demontage. Verticuteerunits leverbaar.

• Degelijke en snelle afstelling van maaihoogte en scherpte. 

lf-4677TM

eigenschapppen

• 32.9 kW (44.2 pk) turbodieselmotor

• 3.53 m maaibreedte

• optionele Turf Groomers® en 
achterrolborstels 

• Degelijke classic XP™ snijcilinders

11
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viJfdelige prOductieve fairwaymaaier met een hOOg 
bedieningscOmfOrt en perfect maaibeeld

eigenschappen

• 26.5 kW (35.5 pk) diesel of 33 kW 
(44.2 pk) turbodieselmotor

• 2.54 m maaibreedte

• electronische hydrostaat met 
programeerbare maai- en 
transportsnelheid

• classic XP™ maaiunits

vernieuwde bediening
• incommandtm control system maakt het mogelijk maai- en 

transportsnelheden in te stellen op een pincode beveiligd display.

capaciteit verhOOgd
• Jacobsen classic Xp™ maaiunits produceren perfect gemaaide fairways.

• suretrac™ 4wd systeem verbindt de aangedreven wielen kruislings, voorkomt 
wielslip en geeft de machine superieure klimcapaciteiten.

OnderhOud vereenvOudigd
• de enige fairwaymaaier met actief diagnosesysteem via tekstaanduidingen 

op het in de armleunng geïntegreerde display.
• unieke automatisch inschakelende parkeerrrem. Onderhoudsvrije constructie 

maakt pedalen, kabels en remvoeringen overbodig.

lf550/570TM

mOdellen

lf550 2wd

lf550 4wd

lf550 4wd turbO

lf570 2wd

lf570 4wd

lf570 4wd turbO

12



JacObsen® trimtek™ technOlOgie
Met de gepatenteerde TrimTek™ maaitechnologie op de AR 

serie cirkelmaaiers neemt Jacobsen een voorsprong op haar 

concurrenten. TrimTek maakt het mogelijk meer gras te 

verwerken zonder daarbij in te boeten op de maaikwaliteit. 

Dit is mogelijk door toepassing van het "downdraft" maaimes  

en de exclusieve driedelige uitworp.

multi-deck cirkelmaaier met Ongeëvenaarde klimcapaciteiten en innOvatieve 
trimtek™ technOlOgie klaart de meest veeleisende klussen. 

Jacobsen® 

 ar-3TM

eigenschappen

• 24.6 kW (33 hp) turbodieselmotor

• 1.71 m maaibreedte

• Parallel-series  3-wielaandrijving

• TrimTek™ maaisysteem

grOtere fleXibiliteit en prestaties
• Parallel-series 3WD aandrijfsysteem geeft optimale grip op 

elke ondergrond.

• Automatische onderhoudsvrije schijfremmen zijn in de 
wielmotoren geïntegreerd. Geen stangen, kabels en 
remvoeringen dus minder onderhoud.

• Revolutionair nieuw TrimTek™ maaidek met een overhang aan 
de linkerzijde voor eenvoudig maaien rondom bunkers.

• Contra roterende maaimessen zorgen voor een perfecte 
spreiding van het gras en voorkomen dat gras in bunkers of 
vijvers terechtkomt.

• Gewichtsoverdrachtsysteem inschakelbaar vanaf het 
dashboard maakt het mogelijk onder alle omstandigheden en 
op elk terrein te werken.

Exclusieve driedelige uitworp 
zorgt ervoor dat het afgemaaide 
gras beter wordt verdeeld  voor 
een superieur maairesultaat.

Revolutionar nieuw TrimTek™ 
maaidek met exclusief "downdraft" 
maaimes zorgt voor meervoudig 
gesneden gras en minder "dotten" 
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driedelige kOOimaaier met hOge capaciteit en 
perfecte tractie.

het beste maaibeeld
• legendarische maaikwaliteit 66cm (26"), 7-messige Classic XP™ units.

• Keuze uit twee verschillende typen maaiunits.

• Parallel-serie  3-wielaandrijving voor perfecte grip onder alle 
omstandigheden.

eenvOudig te bedienen en te OnderhOuden
• Overzichtelijk dashboard met alle functies logisch geplaatst.

• luxe geveerde stoel met ruime verstelmogelijkheden.

• Onderhoudsvrije inwendige schijfremmen verminderen onderhoudskosten 
en vergroten de veiligheid.

tr-3TM

eigenschappen

• 13.2 kW (17.7 pk) dieselmotor

• 1.83 of 2.13 m maaibreedte

• inschakelbare 3-wielaandrijving

• classic XP™ Maaiunits

betrOuwbare en rObuuste prestaties
• Inschakelbare 3-wielaandrijving laat deze machine perfect werken op 

geonduleerde baangedeelten. 

• Bekrachtigde besturing voor eenvoudige, comfortabele bediening.

• 66 en 76 cm (26 and 30") maaiunits geven een totale maaibreedte van 
respectievelijk 1.83 of 2.13 m.

• Maaihoogtebereik van 9.5 to 70 mm.

wendbare en stabiele kOOimaaier perfect 
inzetbaar Op geOnduleerde baangedeelten.

tri-KingTM

af- fabriek geleverd met 
Greenscare biologisch afbreekbare 
Hydrauliekolie (Pag 22)

eigenschappen

• 18.5 kW (24.8 pk) dieselmotor

• 1.83 m (72") maaibreedte

• Parallel-series 3-wielaandrijving

• classic XP™ Maaiunits

14



5-delige rOughmaaier zet de standaard Op het gebied 
van tractie, maaien en mulchen. 

krachtige maaikwaliteit
• TrimTek™ Technologie met "downdraft" maaimessen zorgt voor meervoudig 

gesneden gras en minder "dotten".

• Exclusieve driedelige uitworp zorgt ervoor dat het afgemaaide gras beter 
wordt verdeeld  voor een superieur maairesultaat. 

• Kan grote hoeveelheden gras verwerken, zelfs onder natte omstandigheden.

• Maaihoogtebereik van 19 tot 133 mm.

• De hoogste verhouding van vermogen en maaibreedte voor optimale 
prestaties.

• Maaidekken laten zich in minuten ombouwen van achterlossend naar 
mulching (standaard)

• "Best-in-class" tractie met inschakelbare gewichtsoverdracht.

• Parallel-serie 4-wielaandrijving.

• ROPs beugel standaard.

Jacobsen® 

 ar-522TM

eigenschappen

• 59 pk Kubota® turbodieselmotor

• 2.30 m maaibreedte

• TrimTek™ maaidekken

• inschakelbare gewichtsoverdracht

15
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eigenschappen

• sterke 43.9 kW (59 pk) Kubota 
turbodieselmotor

• 3.4 m werkbreedte

• 1.72 m wielbasis

• Maai tot 4.2 ha/uur bij een 
maaisnelheid van 12.4 km/uur

cOmbineert de prOductiviteit van een grOte cirkelmaaier met de 
wendbaarheid van een kleine cirkelmaaier.  

  

r-311t TM

af- fabriek geleverd met 
Greenscare biologisch afbreekbare 
Hydrauliekolie (Pag 22)

uitermate betrOuwbaar, uitermate krachtig
• Krachtige turbodieselmotor voor de meest veeleisende omstandigheden.

• Zeer efficiënte hydraulische maaidekaandrijving met een hydromotor voor elk 
maaimes. laat lang en nat gras moeiteloos afmaaien.

• Alle maaidekken zijn individueel te gebruiken voor een perfecte aanpassing aan 
omstandigheden.

• Eenvoudig instelbare maaihoogte van 25 tot 140 mm.

• standaard 4-wielaandrijving levert perfecte tractie op elk gedeelte van de 
golfbaan.

• sterke hydromotoren drijven elk mes apart aan.

• Ruim bedieningsplatform, ergonomische werkpositie en een standaard 
luchtgeveerde stoel met ruime verstelmogelijkheden.

• neerklapbare ROPs en optimale plaatsing van de zijdekken maken                        
veilig en snel werken mogelijk. 

• Ruime volglascabine met airconditioning optioneel                                             
leverbaar.

16



Hr-9016tTM

eigenschappen

• 74 kW (99.2 pk) Kubota® turbodieselmotor

• 4.88m werkbreedte / 6.6 ha/uur

• 25 tot 139 mm maaihoogte

• Parallel-serie 4-wielaandrijving

prOductief, degeliJk en cOmfOrtabel
• 2.34 m voordek met 5 messen. Buitenste gedeelten kunnen 20 

graden pendelen voor een goede contouraanpassing.

• Twee 1.5 m zijdekken met 3 messen. Maaidekken klappen weg bij 
het raken van een obstakel.

• Elk maaimes wordt aangedreven door een stille, druk 
gebalanceerde hydromotor resulterend in een krachtiger systeem 
met minder onderhoud en een langere levensduur van de 
componenten.

• servo-gestuurde transmissiepomp voor meer controle en lagere 
belasting van de bedieningsman.

• Zeer degelijk gebouwde maaidekken zwenken weg bij het raken 
van een obstakel en voorkomen schade aan de constructie.

• standaard luchtgeveerde stoel. 

hOge capaciteits rOughmaaier met een 
impOsante kracht en werkbreedte.

Jacobsen® 
 Hr-6010TM

grOtere prOductiviteit
• Unieke geometrie van de machine voorkomt een ongemaaide           

draaicirkel bij het wenden.

• Onderhoudsvrije parkeerremmen voor een veilige bediening.

• Uitermate degelijke maaidekken met uitbreekfunctie indien een obstakel 
wordt geraakt.

• Transportbreedte van slechts 152 cm met opgeklapte maaidekken maakt 
gebruik tussen bomen ideaal.

Optimale prOductiviteit in een cOmpacte en   
wendbare machine

eigenschappen

• 45 kW (60 pk) turbodieselmotor

• 3.2 m maaibreedte / 3.64 ha/uur

• Maaihoogte 25 tot 121 mm
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turfcat ®  
 600 sERIE

cirkelmaaier met een eenvOudig Ontwerp levert zeer 
kOsteneffectieve prOductiviteit. 

eigenschappen

• 21.7 kW (29.1 pk) Kubota® dieselmotor

• 152 of 182cm maaibreedte

• Twee- of vierwielaandrijving

betrOuwbare partner
• 2WD of 4WD voor elke toepassing.

• Zes verschillende aanbouwmogelijkheden. Verschillende 
maaidekken en de exclusieve "fine-cut" klepelmaaier.

• serie-parallel tractiesysteem voor perfecte klimcapaciteiten.

• Maaihoogtebereik van 25 tot 120 mm.

• Diverse accessoires waaronder een Mulch set, cabine en zonnedak.

de enige met "fine-cut" cirkelmaaier
• 152 cm klepelmaaier gebouwd van degelijk dikwandig staal.

• Gemaaid gras wordt aan de achterzijde neerwaarts gelost 
waardoor een veiligere werkwijze ontstaat voor de directe 
omgeving. 

• Veelzijdig inzetbaar. Kan ook worden gebruikt als 
verticuteermachine en als verpulveraar van beluchtingspluggen.

• In hoogte verstelbare achterrol zorgt voor een fantastich 
gestreept maaibeeld.

• Maaihoogte van 25 tot 120 mm.
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perfecte ergOnOmie is standaard Op deze 
cOmfOrtabele, krachtige, cirkelmaaier.

Jacobsen® 

 Hr300 TM

eigenschappen

•  24.6 kW (33 pk) turbodieselmotor

• Transportsnelheid van 25 km/uur             
(Ruim 35% sneller dan andere 
cirkelmaaiers)

• 1.52 m of 1.82 m maaibreedte

• standaard 4-wielaangedreven

• sterk verlaagde onderhoudskosten

een krachtige 33 pk kubOta turbOdiesel als degeliJke 
basis van een biJzOndere cirkelmaaier
• Efficiënt maaisysteem met voor elk mes een eigen hydromotor zorgt 

voor een optimaal maaibeeld in combinatie met een sterk verlaagde 
onderhoudsbehoefte.

• lagere geluids- en trillingswaarden zorgen voor een                                     
sterk verbeterd bedieningscomfort.

• Een perfect bedieningscomfort door een in de                          
armleuning geïntegreerde joystick. 

• Meervoudig verstelbare Grammer geveerde stoel.

• Perfecte contourvolging door ver vooraan                            
gemonteerde hefarmen. 

• 2-punts ROPs standaard.

www.ransomesjacobsen.com



perfecte resultaten
• stuurbekrachtiging, verstelbaar stuurwiel en een ergonomisch geplaatst 

rijpedaal.

• Dozerblad, schoffel en hark maar ook een schoffel met afwerkblad en een 
kilverbak zijn leverbaar.

• Briggs & stratton® 13.4 kW (18 pk) Vanguard™ 2-cilinder benzine-               
motor of 12.4 kW (16.6 pk) Kubota® 3-cilinder dieselmotor.

cOmbineert prima ergOnOmie, kracht en 
wendbaarheid vOOr een hOge prOductiviteit. 

grEEnsairE® 24

prOductief
• Eenvoudige bediening met 6.7 kW (9 pk) B&s Vanguard™ motor.

• DuraTine™ premium pennen standaard; zeven varianten beschikbaar                 
inclusief vier verschillende vaste pennen.

• stevige aandrijfunit met ingebouwde transmissie voor eenvoudig 
manouvreren.

• Viervoudige "Quad Tine" pennenhouder voor dubbele productiviteit.

Ongeëvenaard gatenpatrOOn vOOr sneller 
herstellende, direct bespeelbare, greens. 

prOmOOt een gezOnde grasmat
• Drie vrij pendelende hydraulisch aangedreven units, elk voorzien van 54 

omkeerbare messen, kunnen tot 1 cm diep in de bodem worden afgesteld.

• Te gebruiken achter elke tractor voorzien van aftakas en minimaal 30 pk.

• Grote 213 cm werkbreedte en een werksnelheid van 6.5 km/uur geven een 
productiviteit van meer dan 1,25 hectare per uur.

vErticut 214
3-punts gemOnteerde, degeliJk gebOuwde, 
verticuteermachine. 

groom mastEr ii®
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mOdellen

turf-truckster benzine 3-snelheden 
autOmatische transmissie

turf-truckster benzine 5-snelheden  
handgeschakelde transmissie

turf-truckster diesel 4-snelheden 
handgeschakelde transmissie

beste allrOund werktuigdrager met een Ongeevenaarde degeliJkheid 
waarOp u vOOr elke klus kunt vertrOuwen.

BY JACOBsEn®

cusHMan®
  

 turf-trucKstEr®

sterk Ontwerp
• Benzine transmissie opties: unieke 3-snelheden automatische 

transmissie of 5-snelheden handgeschakelde transmissie 
gekoppeld aan een 2-snelheden eindaandrijving voor een ruim 
snelheidsbereik en een grote trekkracht.

• Diesel transmissie opties: 4-snelheden handgeschakelde 
transmissie gekoppeld aan een 2-snelheden eindaandrijving 
voor een ruim snelheidsbereik en een grote trekkracht.

• Heavy-duty mechanische of hydraulischte aftakas voor de 
meest veeleisende toepassingen.

• De kleinste effectieve draaicirkel in zijn klasse.

• standaard ROPs.

Ongekend prOductief
• Groot laadvermogen van 1293 kg.

• Motorcompartiment onder de zitting voor eenvoudig 
onderhoud en een betere gewichtsverdeling.

• Opbergvak aan de voorzijde.

• Het grootste assortiment aanbouwdelen.

eigenschappen

• 25.2 kW (33.8 pk) suzuki® benzinemotor of 
18.5 kW (24.8 pk) Kubota®dieselmotor

• 1293 kg laadvermogen

• Handmatige of automatische transmissie

• stalen of polyethyleen laadbak

21
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werktuigen

cushman® td 1500  
tOpdresser

Op de Cushman gemonteerd voor 
optimale stabiliteit en wendbaarheid. 
Verdeeld nat en droog materiaal in 
grote of kleine laagdikten op greens, 
tees en fairways.

accessOire hef &  
Opslag frame

Maakt het monteren en demonteren 
van accessoires eenvoudiger. Kan 
accessoires tot een gewicht van 680 kg 
optillen.

Quick aeratOr®

slitter met 116 cm werkbreedte 
uit te rusten met holle pennen of 
slitmessen. Eenvoudig te bedienen via 
het Truckster hydraulieksysteem.

rahn infield grOOmer

Voor het bewerken van Baseball 
infields. Creëert een veilig en 
consistent speeloppervlak door het 
combineren van harken, groomen en 
vlakken in een werkgang.

cOre harvester

laat 1 greenkeeper het werk van 
3 greenkeepers doen: oprapen, 
transporteren en lossen van 
beluchtingspluggen in minder tijd. (een 
650 vierkante meter grote green kan in 
15 minuten worden schoongemaakt). 
Pendelend gemonteerd dus inzetbaar 
op sterk geonduleerde greens zonder 
zodebeschadiging.

cushman® turf  
master veldspuit

Installatie is snel een eenvoudig; het 
gebruik is eenvoudig en precies. Kan 
met diverse spuitbomen en opties als 
een schuimmarkeur en  slanghaspel 
worden geleverd.

vicOn® pendelstrOOier

Maakt gebruik van eenvoudig 
bereikbare instelmogelijkheden voor 
een uniforme verdeling van zand, 
meststoffen en graszaad.

buffalO turbine blazer

Hogesnelheids turbinebladblazer 
levert een zeer ruime hoeveelheid 
lucht met hoge snelheid en is 
daarmee veelzijdig inzetbaar.

andere accessOires*

• 119 - 152cm stalen of polyethyleen laadbak • Kunststof inlegbak • Hi/lo Hydrauliek • Cabine • Voorraam

*Voor een complete lijst accessoires kunt u uw Jacobsen dealer raadplegen.
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JacObsen® legendary™ Ondermessen

Een uitermate belangrijk onderdeel van het Jacobsen Greens Management systeem, 

onze legendary™ Ondermessen werken perfect samen met Jacobsen Classic XP 

snijcilinders om een optimale maaikwaliteit te bereiken, maaibeurt na maaibeurt. 

Gemaakt van speciale carbonstaal legeringen geven ze een verminderde slijtage en 

een langere levensduur.

•  Gepatenteerde thermische behandeling van het staal resulteert in een duurzamer  
mes met minimale vervorming. Elk ondermes vervormt gedurende het thermische  
hardingsproces maar door deze behandeling gecontroleerder te laten plaatsvinden is 
er minder vervorming tijdens het recht trekken.

•  100% vlak en 100% op kwaliteit gecontroleerd, resulterend in een kleiner meer 
constante afstand tussen ondermes en snijcilinder, gegarandeerde kwaliteit en 
perfecte pasvorm en functie.

Jacobsen®

originElE  
ondErdElEn

Jacobsen® leVeRT een coMPleeT Maai- en GazononDeRHouDsyTeeM DaT u in 
sTaaT sTelT oPTiMale sPeeloMsTanDiGHeDen Te PResenTeRen en De GezonHeiD 
Van uW GRasbesTanD Te oPTiMalsieRen. alleen oRiGinele Jacobsen onDeRDelen 
MaKen HeT MoGeliJK DiT elKe KeeR oPnieuW Te RealiseRen.

JacObsen® classic Xp™ sniJcilinders

Jacobsen Classic XP™ snijcilinders met Advanced Relief Technology™ leveren de 

vertrouwde maaikwaliteit waarom Jacobsen bekend staat maar dan met een nog 

sterkere constructie, verminderde slijtage en langere levensduur om uw investering in 

Jacobsen machines nog beter te laten renderen.

• Advanced Relief Technology levert een 45-graden achtergeslepen 
snijcilinder. In combinatie met lagere toleranties resulteert dit in een 
snijcilinder met een langere levensduur die zich eenvoudiger laat 
afstelllen en slijpen.

• Het Jacobsen slijpproces geeft een nog beter afgewerkt 
snijvlak en laat de snijcilinders tot driemaal rondslijpen voordat 
ze opnieuw achterover dienen te worden geslepen.
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turf grOOmers®

Onze gepatenteerde Turf Groomers resulteren in een sneller speeloppervlak 

zonder de noodzaak de maaihoogte te hoeven verlagen. Onze groomers 

werken perfect samen de speciaal gevormde voorrol die helpt het gras 

omhoog te brengen. Hierdoor kan bij een minimale groomerdiepte toch een 

optimaal resultaat worden behaald. Ook wordt hiermee de rol automatisch 

schoongehouden en blijft de maaihoogte op sterke ondulaties constant. 

aangedreven achterrOlbOrstels

De achterrolborstels houdt de achterrol automatisch schoon resulterend in een 

constante maaihoogte. Een must onder vochtige omstandigheden.

fiJne vOOrrOlbOrstel

De fijne voorrolborstel, gemonteerd tussen voorrol en snijcilinder, helpt mee 

een perfecte afsnijding van het gras te realiseren. Het gras wordt rechtop 

gezet voordat het wordt afgeknipt.

magknife™

MAGKnife™ is een door magneten vastgehouden ondermes. Magnetische 

montage maakt demontage sneller en zorgt ervoor dat het mes bij het raken 

van obstakels kan wegklappen. 

verticaal maaiunit

Frequent verticaal maaien voorkomt viltvorming, doorsnijdt horizontale groei 

en zorgt voor een minder "dichte" grasstructuur. Het opent het oppervlak om 

water, bemesting en zuurstof toe te laten aan de wortelzone.

spiker

Het bewerken van uw greens met onze spiker units verbeterd de 

luchthuishouding en laat water, bemesting en zuurstof toe aan de wortelzone. 

De spiker unit is een niet aangedreven systeem die de toplaag slechts licht 

bewerkt en daardoor geen nadelige invloed heeft op het golfspel.

Quick rOll™

Het rollen van greens verbeterd de balrolsnelheid door het vlakken van 

het greenoppervlak. Met de Jacobsen Quick Roll™ accessoire hoeft u geen 

zelfrijdende greensroller aan te schaffen om deze resultaten te kunnen bereiken. 

U werkt sneller en eenvoudiger.
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rOllen

Maak een keuze uit ons grote assortiment rollen en pas 

de machine optimaal aan aan uw omstandigheden. Jacobsen 

biedt u keuze uit: gegroefde aluminium of stalen voorrollen, 

gegroefde gesegmenteerde voorrollen, gegroefde stalen schijvenrollen en 

glade stalen voorrollen.



duratine™ Xl en Xlt 
• speciale staallegeringen en strikte toleranties zorgen voor optimale 

prestaties.

• DuraTines™ zijn ontworpen en geproduceerd om tot 75% meer standtijd te 
leveren ten opzichte van concurrerende producten.

• Het vernieuwde hardingsproces vergroot de sterkte van onze holle pennen 
en geeft de pennen sterkere wanden en verminderd breuk.

• Trivalent coating voorkomt corrosie en geeft een betere prikkwaliteit vanaf 
het allereerste gebruik.

• Jacobsen DuraTine™ XlT pennen met widia punten resulteren in langere 
standtijden.

• DuraTine™ Xl levert een lange levensduur.

BElucHtingspEnnEn

nieuw! greenscare plus 

Deze hoge kwaliteit, volledig synthetische olie, 

is ontworpen om tot 3 maal langer mee te gaan 

dan standaard GreensCare of minerale olie.

greenscare (Original) is gemaakt van 

raapzaadolie en volledig biologisch afbreekbaar.

bioloGiscH afbReeKbaRe  
 HydrauliEKoliE

greenscare™ en de nieuwe greenscare™ plus 
• 96% biologisch afbreekbaar; laat uw grasmat sneller herstellen in 

het geval van een, nooit uit te sluiten, olielekkage.

• Bevat geen van de negatieve componenten die worden gebruikt in 
normale minerale hydrauliekolie.

• Uitvoerig getest en speciaal ontworpen en goedgekeurd voor 
gebruik in Jacobsen machines.

• Heeft geen nadelige invloed op componenten van Jacobsen 
hydraulische systeem zoals keerringen en filters.

• Jaren van betrouwbaar gebruik in Jacobsen machines.

• Bespaar tijd en geld—voorkom bodembeschadiging.

• Voldoet aan de industriële standaards voor al uw producten.

maak een einde aan het risicO van een lange termiJn 
beschadiging van uw bOdem en grasbestand. 

prOductievere resultaten
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+31 (0) 181 458845 
www.pols.nl/golf

EclipsE
®

2

backlappen standaard minimaliseert 
onderhoud en maakt snel inslijpen mogelijk.

classic Xp snijcilinders levert 
Jacobsen's legendarische resultaat.

gepantenteerde echt vrij 
pendelende maaiunit 
maakt het mogelijk om 
extreem geonduleerde greens 
op een zeer lage maaihoogte 
te maaien.

volledig geisoleerde motor 
vermindert trillingen

de lichtste bedieningshendel in 
zijn klasse met instelbare hoogte  
voor een optimaal comfort.

regeneratief remmen voor 
een constante werksnelheid.

verplaatsbare krachtbron
maakt het mogelijk de balans in de 
machine aan te passen. 

snelheidsregeling met zowel 
de "paddle" of beugel maakt het 
eenvoudig de snelheid aan te passen 
tijdens het wenden op de voorgreen en 
opnieuw versnellen op de green

Optionele led verlichting gebruikt 
minder energie en geeft een hogere 
lichtopbrengst en maakt het daarmee 
mogelijk op een verantwoorde manier 
vroeger te kunnen starten met maaien.

stel eenvoudig de snijfrequentie 
in – zonder gereedschap en in 
seconden te realiseren

Instellingen zijn bereikbaar 
via een door password 
beveiligd menu

Maximale maaisnelheid 
6.1km/h (3.8 mph)

honda® motor –
betrouwbare kwaliteit

verbeterde standaard 

EclipsE®2 122 Floating  getoond.

perfect rechtuit door              
het differentieel vindt de 
aandrijving vanuit het midden 
plaats en wordt een perfecte 
rechtuitstabiliteit gerealiseerd.

De nieuwe EclipsE® 2 combineert perfecte maaikwaliteit 
met een grotere productiviteit en de mogelijkheid de 
maaier optimaal op de omstandigheden af te stemmen. 
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Het motorvermogen wordt opgegeven door de motorenproducent. Werkelijke vermogens kunnen varieren als gevolg van de plaatselijke condities 
en het specifieke gebruik. 

OPMERKInG: specificaties, alhoewel correct ten tijde van het drukken van deze brochure kunnen veranderen zonder opgave vooraf.

Jacobsen heeft bijna een eeuw ervaring in het ontwerp, de fabricage en aftersales 

van hoogwaardige onderhoudsmachines voor golfbanen. deze focus heeft geleid tot 

de legendarische maaikwaliteit waarom Jacobsen wereldwijd bekend staat. wij zijn 

gedreven om op deze basis verder te bouwen aan innovatieve producten van een 

ongeëvenaarde kwaliteit met duurzaamheid als onderscheidende factor.

kwaliteit

bij Jacobsen nemen we kwaliteit als basis voor elk product dat we ontwerpen. Wij ontwerpen en produceren 

betrouwbare producten die perfecte resultaten leveren jaar op jaar. zeker zo belangrijk is de service die u geleverd 

krijgt na de verkoop. uw investering in Jacobsen machines wordt geoptimaliseerd door ons netwerk van toegewijde 

dealers, ons trainingsprogramma en ons ervaren team van technisch specialisten.

innOvatie

Jacobsen heeft een lange historie die teruggaat tot de lancering van de eerste greenmaaier. Recentelijk heeft 

Jacobsen de eerste volledig elektrische greenmaaier, dus zonder hydraulisch systeem, op de markt gebracht. Wij 

blijven innoveren op het gebied van bedieningscomfort, duurzaamheid, aanpasbare instellingen en (maai)kwaliteit. 

Dit alles om uw investering in Jacobsen machines optimaal te laten renderen.

ga vOOr grOen, kies OranJe

Jacobsen zet de toon als het gaat om hybride en elektrische technologie. We zijn de enige fabrikant die biologisch 

afbreekbare olie standaard toepast in onze machines. Met de introductie van de eclipse 322 bieden wij u de eerste 

driedelige greenmaaier zonder hydraulisch systeem. als fabrikant zijn wij de enige die al haar fabrieken iso14001 

heeft gecertificeerd. Dit alles vanuit een duurzame visie. om deze visie wereldwijd te ondersteunen zijn wij als 

enige fabrikant van golfbaanmachines partner van de Golf environment organization (Geo).

legendarische maaikwaliteit is standaard.

+31 (0) 181 458845      www.pols.nl/golf
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